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Aan de slag met 
competentie
management

Welke competenties hebben onze medewerkers nodig om bij te 

dragen aan het gewenste organisatieresultaat? Hoe kunnen wij 

beter sturen op de ontwikkeling van onze medewerkers? Wat 

betekenen de ontwikkelingen die op onze organisatie afkomen voor 

de gewenste competenties van onze medewerkers in de toekomst? 

Weten medewerkers welke competenties belangrijk zijn voor hun 

werk en hoe zij zich kunnen ontwikkelen? En hoe kunnen we hen 

helpen bij deze ontwikkeling?



Het zijn slechts enkele vragen die voor u aanleiding kunnen zijn 

om aan de slag te (willen) gaan met competentie management. 

In deze flyer beschrijven wij kort onze visie op competentie

management en ons aanbod om u te ondersteunen bij het 

inzetten van competentiemanagement. 

Wat is competentiemanagement?

Competentiemanagement zien wij als het geheel van 

activiteiten om competenties van medewerkers, in lijn met de 

strategie en de doelstellingen van de organisatie, te herkennen, 

benutten en ontwikkelen. Daarmee is competentiemanagement 

een middel om uw organisatie en uw mensen in samenhang te 

ontwikkelen. 

Competentiemanagement stelt organisaties in staat om 

effectiever te sturen op resultaten en gedrag van medewerkers. 

Ook als de interne of externe omgeving verandert. Daarnaast 

vormt competentiemanagement een uitstekend fundament 

voor een samenhangende inrichting en toepassing van HR

instrumenten en systemen op het gebied van bijvoorbeeld 

werving, ontwikkeling of strategische personeelsplanning.

Hoe ga je aan de slag met 
competentiemanagement? 

Berenschot kan u ondersteunen bij het opzetten en 

implementeren van competentiemanagement in uw 

organisatie. Van het vastleggen van de juiste competenties tot 

het opstellen van competentieprofielen en van het integreren 

van competentiemanagement in HRprocessen tot het trainen 

van leidinggevenden. 

U kunt de Berenschot toolkit (de Competentiecatalogus en 

de handleiding) los bestellen, of u kunt gebruik maken van 

ondersteuning op maat door een Berenschot adviseur bij één of 

meerdere stappen in het proces om competentiemanagement 

te implementeren. Neem daartoe contact met ons op, zodat we 

samen kunnen kijken wat voor uw organisatie passend is. 

U kunt zowel zelfstandig aan de slag gaan met 

competentiemanagement met behulp van de Berenschot 

toolkit, of u kunt aan de slag met behulp van Berenschot 

ondersteuning naar behoefte. Hieronder beschrijven wij 

ons aanbod:  

De Competentiecatalogus: Met behulp van 

de Competentiecatalogus stelt u 

gemakkelijk competentieprofielen op. Onze 

catalogus bevat ruim zestig van de belangrijkste 

competenties voor nu en in de toekomst. Deze 

competenties zijn uitgewerkt in drie gedragsniveaus, 

aangevuld met coachings- en ontwikkeltips en STAR-

vragen. Hierdoor leent de catalogus zich goed als basis voor 

uw competentiehandboek op maat.

Handleiding competentiemanagement: Hulp 

nodig bij de ontwikkeling van uw projectplan? 

Deze handleiding begeleidt u stap voor stap 

door de verschillende fasen die horen bij het 

invoeren van competentiemanagement: voorbereiding, 

ontwerp, productie, uitrol en evaluatie. De handleiding is 

gratis. Indien gewenst kan Berenschot u ondersteunen bij 

de uitvoering van de competentiemanagement in uw 

organisatie. 

Workshop ‘Competenties kiezen en niveaus 

bepalen’: Tijdens de workshop brengt u met 

collega’s de belangrijkste competenties voor 

uw organisatie in kaart. U leert hoe u de set 

van competenties kunt clusteren naar kern-, afdeling- en 

functie-/rolcompetenties. De output van deze workshop 

gebruikt u vervolgens om de juiste competenties te bepalen 

of om uw eigen competentieboek samen te stellen. 

Ondersteuning op maat: Of het nu gaat om 

de gehele implementatie of een specifiek 

onderdeel van competentiemanagement, bij 

Berenschot bieden we ondersteuning naar 

behoefte. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het op maat 

maken van uw competenties het geven van workshops en 

het trainen van leidinggevenden/HR-professionals in het 

werken en/of beoordelen van competenties. 



Met de Competentiecatalogus kunt u zelfstandig aan de 

slag met competentiemanagement. Daarnaast bieden wij 

ondersteuning naar behoefte. 

Wat we bieden Tarief

Handleiding Competentiemanagement Gratis downloaden     

Competentiecatalogus € 500

Competentiecatalogus en basis toelichting 
competentiemanagement  (2 uur)

€ 795*

Workshop ’Competenties en niveaus bepalen’ € 795 per sessie*

Ondersteuning op maat Offerte op aanvraag

* exclusief reistijd

Meer informatie nodig of behoefte om 
te overleggen?

We helpen u graag! Neem vrijblijvend contact op met één 

van onze adviseurs met ruime ervaring en expertise in 

competentiemanagement.

‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’ 

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is.  

Zowel sociaal als organisatorisch verandert er veel. 

Al bijna 85 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet 

en werken we aan een vooruitstrevende samenleving. 

Daarbij staan we voor duurzaam advies en de 

implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én 

echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties 

en de maatschappij. 

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA  Utrecht
030 2 916 916

www.berenschot.nl

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit 

meerdere invalshoeken bekeken. In ons advies zijn we 

hard op de inhoud, maar houden rekening met de 

menselijke maat. Onze adviseurs doen er alles aan om 

complexe vraagstukken om te zetten naar praktische 

oplossingen waar u iets mee kan. Wij geven advies en 

bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: 

 • Toekomst van werk en organisatie

 • Energietransitie

 • Toekomst van zorg

 • Transformatie van openbaar bestuur
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